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Liefdevol blijven wij verbonden met 

Joop Hassing 
• 22-07-1942 t 16-07-2002 

Joop werd geboren aan de Kommerweg in Erica. 
Hij was de vijfde uit een gezin van zeven kinderen. 
Na de St. Gerardusschool ging hij naar de 
Ambachtschool. Hij heeft gewerkt bij verschillende 
bedrijven, vooral als timmerman en later als modelmaker. 

Op zijn 15• herontdekte hij Bels van Os bij wie hij op de 
lagere school in de klas had gezeten. Ze trouwden op 22 
november 1963 en kwamen eerst te wonen aan de 
Eendrachtstraat. Hier werd Laurens geboren. Al gauw 
keerde het gezin terug naar Joop's geliefde Kommerhoek 
en werd aangevuld met Cara, Ingrid en Hans. 

Hoewel Joop graag werkte, vooral bij Westo-beton, was 
hij het liefst in en om het huis bezig, omgeven door 
schlagermuziek. 

Hij genoot er ook van anderen te helpen met zijn kennis 
en vaardigheden. Hij hield van zijn gezin, de 
kleinkinderen en van huiselijke gezelligheid. 

Joop was een gemoedelijke en rustige man. Hij was geen 
prater en hoefde niet zo op de voorgrond. Het was 
moeilijk hem kwaad te krijgen. 

Op 1 juli 2002 ging hij met de VUT. Op 27 juni werd dit 
groots gevierd: er was eerst een vlucht met de helikopter 
boven Erica, en vervolgens de receptie met familie en 
personeel. 's Avonds was er een diner voor de familie. 
Voor de familie en vrienden werd dit twee dagen later 
nog een keer gevierd met een tuinfeest. 

We hadden gehoopt op nog een aantal onbekommerde, 
vrije jaren. Helaas mocht dit niet zo zijn; Joop moest naar 
het ziekenhuis met hartproblemen en raakte in het 
ziekenhuis onverwacht voor ons onbereikbaar .. 

Op 13 juli ontving hij , omgeven door vrouw en kinderen, 
de ziekenzalving. 

Hoewel de dood van Joop buiten onze menselijke logica 
omgaat, vertrouwen we dat hij ook nu leeft met God tot 
wie hij zo vaak gebeden heeft. 

Wij willen iedereen bedanken, vooral familie en vrienden, 
voor de grote steun. 

De familie Hassing 


